املقدمة
"فوهللا ،ما فيكم رجل أعلم ابألشعار مين ،وال أعلم برجز وال بقصيدة مين ،وال أبشعار
اجلن .وهللا ،ما يشبه الذي يقول شيئا من هذا .ووهللا ،إن لقوله الذي يقول حالوة ،وإن عليه
لطالوة ،وإنه ملثمر أعاله ،مغدق أسفله ،وإنه ليعلو وما يعلى ،وإنه ليحطم ما حتته"(.)1
هذا كان رد أحد عتاولة قريش الذين بذلوا كل اجلهود ليحولوا دون علو القرآن ورفعته،
ويعرقلوا دعوة النيب صلى هللا عليه وسلم ،ويثنوه عن إعالء الذكر والقرآن الكرمي ،والكتاب
والفرقان والتنزيل احلكيم.
إنه كتاب هللا ،الذي تكفل سبحانه وتعاىل حبفظه مهما ختلفت األسباب ،ومهما تغَّيت
األحوال واألزمان ،فهو حمفوظ حبفظ هللا ما دامت األرض والسماوات{ ،إَّن َنن ن زلنا الذكر
وإَّن له حلافظون} [احلجر]9 :؛ ولذا شلت دونه أيدي احملرفني ،وتوقفت عنده أفاعي املتالعبني
واحلاقدين ،وانكسرت على صخرته سهام املغرضني.
وكانت وال زالت احملاوالت ترتى للمساس بكتاب ربنا الكرمي ،ولكنها ابءت وتبوء ابلفشل
دوما ،وما زلنا نرى أبم أعيننا تلك النتيجة يف حماوالت املعاصرين ،وهذا وجه من أوجه إعجازه
ينبغي على أهل العقول التأمل فيه ،قال السعدي{" :وإَّن له حلافظون} أي :يف حال إنزاله
وبعد إنزاله ،ففي حال إنزاله حافظون له من اسرتاق كل شيطان رجيم ،وبعد إنزاله أودعه هللا
يف قلب رسوله ،واستودعه فيها مث يف قلوب أمته ،وحفظ هللا ألفاظه من التغيَّي فيها والزايدة
والنقص ،ومعانيه من التبديل ،فال حيرف حمرف معىن من معانيه إال وقيض هللا له من يبني احلق

( )1ينظر :املستدرك على الصحيحني ( )550 /2برقم ( ،)3872وقال احلاكم" :هذا حديث صحيح
اإلسناد على شرط البخاري ومل خيرجاه".

املبني ،وهذا من أعظم آايت هللا ونعمه على عباده املؤمنني ،ومن حفظه أن هللا حيفظ أهله من
أعدائهم ،وال يسلط عليهم عدوا جيتاحهم"(.)1
ومن تلك احملاوالت لتقويض منزلة القرآن الكرمي ما تبناه أصحاب القراءات اجلديدة أو
احلداثية املبتدعة ،الذين مل تقنعهم األمساء اإلهلية للقرآن الكرمي ،ومل ترض عقوهلم مبا رضي هللا
تعاىل ورسوله صلى هللا عليه وسلم والصحابة رضوان هللا عليهم واألئمة واألمة من بعدهم،
فتلك األمساء غَّي كافية وال مرضية حلال القرآن الذي بني أيدينا يف نظرهم ،فاستبدلوا هبا غَّيها
وأحلوا مكاهنا أمساء أخرى!! فهل كانوا صائبني يف اخرتاعهم أمساء جديدة واستبداهلا ابلقدمية؟
أم كانوا من الذين يستبدلون الذي هو األدىن ابلذي هو خَّي؟
من هنا كانت هذه الورقة للبحث يف هذه القضية ،ومعرفة تلك األمساء ودوافعها ومضامينها
ودالالهتا ،وأركون من أشهر من حاول وصرح بذلك ،فكان احلديث حوله.
اللهم اجعل عملنا صاحلا ،واجعله لوجهك خالصا ،وال جتعل فيه ألحد شيئا.
أمساء القرآن الرابنية:
"كثرة األمساء تدل على شرف املسمى ،أو كماله يف أمر من األمور ،أما ترى أن كثرة
أمساء األسد دلت على كمال قوته ،وكثرة أمساء القيامة دلت على كمال شدته وصعوبته ،وكثرة
أمساء الداهية دلت على شدة نكايتها؟! وكذلك كثرة أمساء هللا تعاىل دلت على كمال جالل
عظمته ،وكثرة أمساء النيب صلى هللا عليه وسلم دلت على علو رتبته ومسو درجته ،وكذلك كثرة
أمساء القرآن دلت على شرفه وفضيلته"(.)2
وكما ميز هللا سبحانه وتعاىل القرآن ابحلفظ دون غَّيه من الكتب ،فقد خصه أيضا جبملة
من األمساء ،دالة على علو منزلته ورفعة مكانته وفضله وبيانه وبركته وهداه ،ولعلنا أنخذ جولة

حول أعالم تلك األمساء اليت ذكرها القرآن وبينها العلماء( ،)3ومنها:

( )1تفسَّي السعدي (ص.)429 :
( )2بصائر ذوي التمييز يف لطائف الكتاب العزيز ،للفَّيوز آابدي (.)88 /1
( )3لالستزادة ينظر :تفسَّي الطربي ( ،)94 /1تفسَّي املاوردي ( ،)23 /1التحرير والتنوير البن عاشور
( ،)71 /1أمساء القرآن وأوصافه يف القرآن الكرمي لعمر بن عبد العزيز الدهيشي.

• القرآن:
أول هذه األمساء وأعالها وأشهرها :القرآن الكرمي ،فهو االسم الذي اختاره هللا لكتابه
وميزه به عن غَّيه من الكتب ،حىت غدا علما به يعرف ،سواء يف الشرق أو الغرب ،بل ويف
أقطار العامل كله حاضره ومستقبله ،وأما املاضي فليس فيه كتاب مسي هبذا االسم ،فهو متفرد
به على مر العصور ،كما أنه متفرد بكونه حمفوظا على مر الدهور ،فهو االسم الذي دار على
ألسنة أهل العصر النبوي والصحابة واألئمة ،وبه عرف عند أهل اإلميان وأهل الكفر يف كل
زمان ،قال تعاىل{ :إَّن أن زلناه ق رآَّن عربيا لعلكم ت عقلون} [يوسف.]2 :
وقد ورد ذكره هبذا االسم فيما يربو على تسعة وستني موضعا ،يقول الطاهر ابن عاشور
رمحه هللا تعاىل" :فاسم القرآن هو االسم الذي جعل علما على الوحي املنزل على حممد صلى
هللا عليه وسلم ،ومل يسبق أن أطلق على غَّيه قبله ،وهو أشهر أمسائه وأكثرها ورودا يف آايته،
وأشهرها دوراَّن على ألسنة السلف"(.)1
وقد ورد يف كثَّي من النصوص احلديثية على لسان النيب صلى هللا عليه وسلم والصحابة
والسلف ،فهذا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يعلم األمة صفة صالهتم ووقوفهم بني يدي هللا

تعاىل ،فيقول يف حديث املسيء يف صالته« :إذا قمت إىل الصالة فكرب ،مث اقرأ ما تيسر

معك من القرآن ،مث اركع حىت تطمئن راكعا »...احلديث( ،)2ويف حديث الرؤاي اليت رآها

النيب صلى هللا عليه وسلم حكى حال من يقرأ القرآن مث ال يعمل به« :أما الذي يثلغ رأسه
ابحلجر ،فإنه أيخذ القرآن فريفضه ،وينام عن الصالة املكتوبة»(.)3
وهذه أم املؤمنني عائشة رضي هللا عنها حتكي حال صاحب رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم مع القرآن فتقول" :مل أعقل أبوي إال ومها يدينان الدين ،ومل مير علينا يوم إال أيتينا فيه
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم طريف النهار :بكرة وعشية ،مث بدا أليب بكر فابتىن مسجدا بفناء
داره ،فكان يصلي فيه ويقرأ القرآن ،فيقف عليه نساء املشركني وأبناؤهم ،يعجبون منه وينظرون
( )1التحرير والتنوير (.)71 /1
( )2أخرجه البخاري (.)757
( )3أخرجه البخاري (.)1143

إليه ،وكان أبو بكر رجال بكاء ،ال ميلك عينيه إذا قرأ القرآن ،فأفزع ذلك أشراف قريش من
املشركني"(.)1
فالقرآن هو املقروء واملتلو ،وهو اجلامع الذي ضم بني دفتيه اهلدى واخلَّي للبشرية ،فهو
جامع ألبواب الفضائل كلها ،يقول ابن األثَّي -رمحه هللا -يف ذلك" :ومسي القرآن قرآَّن؛ ألنه
مجع القصص ،واألمر والنهي ،والوعد والوعيد ،واآلايت والسور بعضها إىل بعض"(.)2
فهو قد مجع جمامع البيان ،وق رن بني الفصاحة والربهان ،وضم العاطفة إىل احلجة
والسلطان ،واشتمل على القرائن يصدق أوهلا آخرها ،وكل نفس تدبرهتا أوتيت هداها؛ حيث
مجع أنواع العلوم وأهداها ،وأودع كل مثرات الكتب السابقة وهداها.
وليس مجع القرآن كغَّيه من اجملاميع ،بل كان مجعا متناسقا ،انتظمت به كلماته وحروفه
وسوره ،وتناسقت معانيه ومقاصده وحكمه ،وتناغمت به أجزاؤه ،وكانت اإلشارات األوىل يف
صفه ورصه ومجعه وترتيبه من نبينا املعصوم عليه الصالة والسالم أمني األرض ،وبوحي مؤيد
من هللا الذي اصطفى أمني السماء لتبليغه ،وقد سئل اخلليفة الراشد عثمان بن عفان رضي هللا
عنه عن هذا الرتتيب واجلمع فقال :كان النيب صلى هللا عليه وسلم مما ينزل عليه اآلايت ،فيدعو
بعض من كان يكتب له ويقول له« :ضع هذه اآلية يف السورة اليت يذكر فيها -كذا وكذا-

» ،وتنزل عليه اآلية واآليتان فيقول مثل ذلك ،فكانت األنفال من أول ما نزل عليه ابملدينة(.)3
دالالت اسم (القرآن):
هذا االسم كما الحظنا دلنا على كون القرآن جمموعا مجعا متناسقا ،أهبر احلكماء والبلغاء،
وهو كذلك دل على أنه مجع أبواب اخلَّي كله بني دفتيه{ ،إن هذا القرآن ي هدي لليت هي
أق وم} [اإلسراء ،]9 :فهو جممع احلكم واملكرمات واهلدى والنور .وكما دل على أنه مقروء متلو
من الناس ،كلما هجره قوم سخر هللا تعاىل له من يقوم به كما قال تعاىل{ :وإن ت ت ولوا يست بدل
( )1أخرجه البخاري (.)476
( )2النهاية يف غريب احلديث واألثر (.)30 /4
( )3أخرجه أبو داود ( ،)786والرتمذي ( )3086وقال" :هذا حديث حسن ال نعرفه إال من حديث
عوف ،عن يزيد الفارسي ،عن ابن عباس".

ق وما غَّيكم} [حممد .]38 :كما أن هذا االسم علم على القرآن ،فال يطلق على غَّيه ومل يتسم
به غَّيه ،ال يف املاضي وال يف احلاضر ،ولن يكون ذلك يف املستقبل أيضا ،فبمجرد ذكره تنصرف
األذهان إىل كتاب هللا املنزل على نبينا حممد عليه الصالة والسالم دون غَّيه .ومن دالالت
هذا االسم أيضا أنه سيبقى كتااب حمفوظا جمموعا يف الصدور والسطور كما سيأيت يف االسم
التايل وهو الكتاب(.)1
• الكتاب:
و(الكتاب) عند اإلطالق ينصرف إىل القرآن؛ إذ هو الكتاب املعهود يف أذهان املسلمني
دون غَّيه ،وقد مساه هللا سبحانه وتعاىل بذلك يف مواضع كثَّية من كتابه ،يقول تعاىل{ :ذلك
الكتاب ال ريب فيه هدى للمتقني} [البقرة ،]2 :وقال تعاىل{ :حم ( )1والكتاب المبني}
[الدخان ،]2 ،1 :وقال تعاىل{ :امل ( )1تلك آايت الكتاب احلكيم ( )2هدى ورمحة للمحسنني}
[لقمان.]3-1 :
وكذلك األمر يف القاموس احلديثي والسلفي كان هذا االسم متداوال بينهم ،فقد ورد عن
النيب صلى هللا عليه وسلم وصحابته رضوان هللا عليهم ،وهذا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
استعمله يف دعائه لعبد هللا بن عباس رضي هللا عنهما ،كما روى البخاري -رمحه هللا تعاىل-

عن ابن عباس قال :ضمين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقال« :اللهم علمه الكتاب»(،)2
ويف احلديث اآلخر يبني النيب صلى هللا عليه وسلم لألمة ركنا من أركان الصالة ال جتوز الصالة

بدوهنا حيث يقول« :ال صالة ملن مل يقرأ بفاحتة الكتاب»( ،)3وهذا قتادة رضي هللا عنه يتداوله
كما تداوله النيب صلى هللا عليه وسلم حيث يقول وهو يصف حال النيب صلى هللا عليه وسلم:
"إن النيب صلى هللا عليه وسلم كان يقرأ أبم الكتاب وسورة معها يف الركعتني األوليني من صالة
الظهر وصالة العصر ،ويسمعنا اآلية أحياَّن ،وكان يطيل يف الركعة األوىل"(.)4
( )1لالستزادة ينظر :تفسَّي الطربي ( ،)94 /1بصائر ذوي التمييز يف لطائف الكتاب العزيز للفَّيوز
آابدي ( ،)88 /1اإلتقان يف علوم القرآن ( ،)182 /1التحرير والتنوير البن عاشور (.)71 /1
( )2صحيح البخاري (.)75
( )3أخرجه البخاري (.)756
( )4أخرجه البخاري (.)778

والكتاب من الكتب وهو الضم واجلمع ،وهو ما جيعلنا نرجع القهقرى لنعود إىل ما قلناه
يف اسم القرآن من أنواع اجلمع ،فهو قد مجع أنواع العلوم واخلَّي واهلدى ،ومجع أحسن القصص
وأدق األخبار وأفضل األحكام وأجنع احلجج وأقوى الرباهني(" ،)1ويف هذه التسمية معجزة
للرسول صلى هللا عليه وسلم أبن ما أوحي إليه سيكتب يف املصاحف...؛ ولذلك اختذ النيب
صلى هللا عليه وسلم من أصحابه كتااب يكتبون ما أنزل إليه ومن أول ما ابتدأ نزوله ،ومن أوهلم
عبد هللا بن سعد بن أيب سرح ،وعبد هللا بن عمرو بن العاص ،وزيد بن اثبت ،ومعاوية بن أيب
سفيان .وقد وجد مجيع ما حفظه املسلمون يف قلوهبم على قدر ما وجدوه مكتواب يوم أمر أبو
بكر بكتابة املصحف"(.)2
فكان أن كتب القرآن والنيب صلى هللا عليه وسلم حي بني أظهرهم ،مث امنت هللا على أيب
بكر رضي هللا عنه وزاده من فضله على حبر فضائله أن توىل مجع القرآن.
ومن هذا االسم والذي قبله استنبط الشيخ حممد دراز -رمحه هللا -معىن مجيال يبني فيه
خصوصية القرآن ،وما متيز به عن غَّيه من الكتب السابقة حيث يقول" :روعي يف تسميته
قرآَّن كونه متلوا ابأللسن ،كما روعي يف تسميته كتااب كونه مدوَّن ابألقالم ،فكلتا التسميتني
من تسمية الشيء ابملعىن الواقع عليه.
ويف تسميته هبذين االمسني إشارة إىل أن من حقه العناية حبفظه يف موضعني ال يف موضع
واحد ،أعين أنه جيب حفظه يف الصدور والسطور مجيعا أن تضل إحدامها فتذكر إحدامها
األخرى ،فال ثقة لنا حبفظ حافظ حىت يوافق الرسم اجملمع عليه من األصحاب ،املنقول إلينا
جيال بعد جيل على هيئته اليت وضع عليها أول مرة ،وال ثقة لنا بكتابة كاتب حىت يوافق ما
هو عند احلفاظ ابإلسناد الصحيح املتواتر.
وهبذه العناية املزدوجة اليت بعثها هللا يف نفوس األمة احملمدية اقتداء بنبيها بقي القرآن حمفوظا
يف حرز حريز؛ إجنازا لوعد هللا الذي تكفل حبفظه حيث يقول{ :إَّن َنن ن زلنا الذكر وإَّن له
حلافظون} [احلجر ،]9 :ومل يصبه ما أصاب الكتب املاضية من التحريف والتبديل وانقطاع
( )1ينظر :اإلتقان يف علوم القرآن ( ،)181 /1الربهان يف علوم القرآن (.)276 /1
( )2التحرير والتنوير البن عاشور (.)73 /1

السند ،حيث مل يتكفل هللا حبفظها ،بل وكلها إىل حفظ الناس فقال تعاىل{ :والرابنيون واألحبار
مبا استحفظوا من كتاب اَّلل} [املائدة ]44 :أي :مبا طلب إليهم حفظه...
والسر يف هذه التفرقة أن سائر الكتب السماوية جيء هبا على التوقيت ال التأبيد ،وأن
هذا القرآن جيء به مصدقا ملا بني يديه من الكتب ومهيمنا عليها ،فكان جامعا ملا فيها من
احلقائق الثابتة ،زائدا عليها مبا شاء هللا زايدته ،وكان سادا مسدها ،ومل يكن شيء منها ليسد
مسده ،فقضى هللا أن يبقى حجة إىل قيام الساعة ،وإذا قضى هللا أمرا يسر له أسبابه ،وهو
احلكيم العليم"(.)1
دالالت اسم (الكتاب):
الحظنا بعد استعراض معىن هذا االسم ومضامينه كيف أنه دل على معىن جليل هو من
أهم الركائز القرآنية ،أال وهو كونه جامعا ألنواع العلوم واحلكم واألخبار والقصص ،وكذلك دلنا
على ركيزة أخرى من الركائز يف موضوع القرآن وهو أن مآله أن يكون مكتواب جمموعا يف
الصحف والسطور ،وكذلك حمفوظا جمموعا يف األفئدة والصدور ،وهو ما جعله فاضال ومهيمنا
على ما سبقه من الكتب واألسفار ،وبذلك حفظ هللا تعاىل اإلسالم وأظهره على الدين كله،
رغم كره الكارهني وامشئزاز املشركني.
• الفرقان:

ال نعجب من أن يتواصى أعداء اإلسالم ويتنادون يف النوادي أال تسمعوا هلذا القرآن،
"والغطوا ابلباطل من القول إذا مسعتم قارئه يقرؤه كيما ال تسمعوه ،وال تفهموا ما فيه"( ،)2وذلك
أن هللا سبحانه وتعاىل جعل كتابه الكرمي فرقاَّن كما مساه بذلك يف غَّي ما موضع ،قال تعاىل:
{ت بارك الذي ن زل الفرقان على عبده ليكون للعالمني نذيرا} [الفرقان ،]1 :وقال تعاىل{ :ن زل
عليك الكتاب ابحلق مصدقا لما بني يديه وأن زل الت وراة واإلجنيل ( )3من ق بل هدى للناس
وأن زل الفرقان} [آل عمران.]4 ،3 :

( )1النبأ العظيم (ص )41 :وما بعدها.
( )2تفسَّي الطربي (.)460 /21

والفرقان هو النجاة واملخرج كما ورد ذلك عن السلف؛ ولذا كان أعداء القرآن وما زالوا
يتنادون ابللغو واإلشغال عن القرآن؛ ألن القرآن فيه النجاة واملخرج من الظلمات إىل النور،
وفيه التفريق بني احلق والباطل ،واالنتصار ألهل احلق والبيان ،والذلة واخلسران والوابل ألهل
الزيغ والضالل ،ويبني لنا اإلمام البخاري -رمحه هللا تعاىل -سبب تسمية القرآن ابلفرقان:
"ومسي الفرقان؛ ألنه يفرق بني احلق والباطل"(.)1
وفصل اإلمام أبو جعفر الطربي -رمحه هللا -يف ذلك ،وقال بعد أن استعرض معاين الفرقان
الواردة عن السلف" :وكل هذه التأويالت يف معىن (الفرقان) -على اختالف ألفاظها-
متقارابت املعاين؛ وذلك أن من جعل له خمرج من أمر كان فيه فقد جعل له ذلك املخرج منه
جناة ،وكذلك إذا جني منه فقد نصر على من ب غاه فيه سوءا ،وفرق بينه وبني ابغيه السوء.
فجميع ما روينا عمن روينا عنه يف معىن (الفرقان) قول صحيح املعاين؛ التفاق معاين ألفاظهم
يف ذلك.
وأصل (الفرقان) عندَّن :الفرق بني الشيئني والفصل بينهما ،وقد يكون ذلك بقضاء،
واستنقاذ وإظهار حجة ونصر وغَّي ذلك من املعاين املفرقة بني احملق واملبطل .فقد تبني بذلك
أن القرآن مسي فرقاَّن؛ لفصله -حبججه وأدلته وحدود فرائضه وسائر معاين حكمه -بني احملق
واملبطل .وفرقانه بينهما :بنصره احملق وختذيله املبطل حكما وقضاء"(.)2
وما أحسن ما استنبطه الشيخ الطاهر ابن عاشور -رمحه هللا تعاىل -يف معىن هذا االسم
حيث بني وجه اختصاصه به عن غَّيه من الكتب السابقة ،حيث يقول" :ووجه تسميته:
الفرقان أنه امتاز عن بقية الكتب السماوية بكثرة ما فيه من بيان التفرقة بني احلق والباطل،
فإن القرآن يعضد هديه ابلدالئل واألمثال وَنوها ،وحسبك ما اشتمل عليه من بيان التوحيد
وصفات هللا مما ال جتد مثله يف التوراة واإلجنيل ،كقوله تعاىل{ :ليس كمثله شيء} [الشورى:
 ،]11وأذكر لك مثاال يكون تبصرة لك يف معىن كون القرآن فرقاَّن؛ وذلك أنه حكى صفة
( )1صحيح البخاري ( ،)99 /6وانظر :الربهان يف علوم القرآن ( ،)280 /1اإلتقان يف علوم القرآن
(.)183 /1
( )2تفسَّي الطربي (.)99-98 /1

أصحاب حممد صلى هللا عليه وسلم الواردة يف التوراة واإلجنيل بقوله{ :والذين معه أشداء على
الكفار رمحاء ب ي ن هم} اآلايت [ ]29من سورة الفتح ،فلما وصفهم القرآن قال{ :كنتم خَّي أمة
أخرجت للناس} اآلية [ ]110من آل عمران ،فجمع يف هاته اجلملة مجيع أوصاف الكمال.
وأما إن افت قدت َّنحية آايت أحكامه فإنك جتدها مربأة من اللبس وبعيدة عن تطرق
الشبهة ،وحسبك قوله{ :فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثىن وثالث ورابع فإن خفتم أال
ت عدلوا ف واحدة أو ما ملكت أميانكم ذلك أدىن أال ت عولوا} [النساء ،]3 :فإنك ال جتد يف التوراة
مجلة تفيد هذا املعىن ،بله ما يف اإلجنيل .وهذا من مقتضيات كون القرآن مهيمنا على الكتب
السالفة يف قوله تعاىل{ :وأنزلنا إليك الكتاب ابحلق مصدقا لما بني يديه من الكتاب ومهيمنا

عليه} [املائدة.)1("]48 :

وكل هذا يستلزم ابلضرورة أن يكون القرآن حقا يف نفسه ،ويف أعلى مراتب احلقيقة؛ إذ
كيف يكون فاصال بني احلق والباطل وفرقاَّن وهو ابطل يف نفسه؟! قال تعاىل{ :وإنه حلق
اليقني} [احلاقة ،]51 :وقال تعاىل{ :وإذا قيل هلم آمنوا مبا أن زل اَّلل قالوا ن ؤمن مبا أنزل علي نا
ويكفرون مبا وراءه وهو احلق مصدقا لما معهم} [البقرة ،]91 :بل ال تعارض فيه وال تناقض وال
اختالف ،وإمنا هو حق كله يصدق بعضه بعضا ،قال تعاىل{ :أفال ي تدب رون القرآن ولو كان
من عند غَّي اَّلل لوجدوا فيه اختالفا كثَّيا} [النساء ،]82 :وهو فيصل يف كل ما ختتلف فيه
البشرية ،قال تعاىل{ :إن هذا القرآن ي قص على بين إسرائيل أكث ر الذي هم فيه خيتلفون ()76
وإنه هلدى ورمحة للمؤمنني ( )77إن ربك ي قضي ب ي ن هم حبكمه وهو العزيز العليم ( )78ف ت وكل
على اَّلل إنك على احلق المبني} [النمل ،]79-76 :وقال تعاىل{ :وما كان هذا القرآن أن ي فرتى
من دون اَّلل ولكن تصديق الذي بني يديه وت فصيل الكتاب ال ريب فيه من رب العالمني}
[يونس ،]37 :وقال تعاىل{ :ولقد صرف نا للناس يف هذا القرآن من كل مثل} [اإلسراء .]89 :وملا
كان يف أعلى مراتب احلقيقة عجزت البشرية أن أتيت مبثله ،قال تعاىل{ :قل لئن اجتمعت
اإلنس واجلن على أن أيتوا مبثل هذا القرآن ال أيتون مبثله ولو كان ب عضهم لب عض ظهَّيا}
[اإلسراء.]88 :
( )1التحرير والتنوير (.)72 /1

دالالت اسم (الفرقان):
ال ينقضي عجب املرء مما اصطفاه هللا سبحانه وتعاىل من األمساء لكتابه العزيز ،فما من
اسم من تلك األمساء إال ويف طياته العديد من معاين الكمال املوجودة ابلفعل يف القرآن ،وهذا
اسم الفرقان يدلنا على أن القرآن جناة ملن طلب النجاة به تالوة وتدب را وعمال ،بل هو أفضل
طرق النجاة كما قال تعاىل{ :إن هذا القرآن ي هدي لليت هي أق وم} [اإلسراء ،]9 :وكذلك دل
على أنه املخرج من الظلمات إىل النور ،كما دل أيضا أنه مصدر معرفة احلق والباطل والتفريق
بينهما ،وكذلك دلنا على أنه فيصل بني احلق والباطل ،وَّنصر للحق ومبطل للباطل ،وابلتايل
فهو حق يف نفسه يف أعلى مراتب احلقيقة ،وفيه تفصيل كل شيء.
• التنزيل:
أول ما يتبادر إىل ذهن العريب حني يسمع هذا االسم هو أن هذا القرآن منزل من عند هللا
سبحانه وتعاىل ،وليس خمرتعا وال خمتلقا من قبل البشر ،بل هو منزه عن مساس احملرفني وحيل
املتالعبني ،فهو كالم هللا رب العاملني الذي تكفل حبفظه فقال{ :إَّن َنن نزلنا الذكر وإَّن له
حلافظون} [احلجر ،]9 :وما زال هذا التنزيل حمفوظا كحاله حني نزل من أكثر من أربعة عشر
قرَّن من الزمان ،وال أدل على ذلك من أن القرآن هو هو ،يف أي قطر من أقطار العامل نظرت
إليه ،ال تغَّي يف آايته وال يف سوره ،بل وال حىت يف حركاته وسكناته ،وما قام قائم للتحريف
فيه إال ق يض له من ينربي لفضح زيفه وكشف عواره.
وهذا ما نلمسه من آايت القرآن الكرمي حني تورد هذا االسم ،ففي قوله تعاىل{ :إنه لقرآن
كرمي ( )77يف كتاب مكنون ( )78ال ميسه إال المطهرون ( )79ت نزيل من رب العالمني}
[الواقعة .]80-77 :فأقسم سبحانه وتعاىل أبنه كتاب حمفوظ من التحريف والتبديل ،ومصون من
أن متسه أيدي األجناس واألراذل واحملرفني.
ويف موضع آخر ذكر هللا تعاىل هذا التنزيل ،وبني أنه "كتاب عزيز إبعزاز هللا إايه ،وحفظه
من كل من أراد له تبديال أو حتريفا أو تغيَّيا ،من إنسي وجين وشيطان مارد ...فال يستطيع

الشيطان أن ينقص منه حقا ،وال يزيد فيه ابطال"( ،)1قال تعاىل{ :وإنه لكتاب عزيز ( )41ال
أيتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه ت نزيل من حكيم محيد} [فصلت.]42 ،41 :
وما أصرح هذه الداللة يف قوله تعاىل{ :فال أقسم مبا ت بصرون ( )38وما ال ت بصرون ()39
إنه لقول رسول كرمي ( )40وما هو بقول شاعر قليال ما ت ؤمنون ( )41وال بقول كاهن قليال
ما تذكرون ( )42ت نزيل من رب العالمني ( )43ولو ت قول علي نا ب عض األقاويل ( )44ألخذَّن
منه ابليمني ( )45مث لقطعنا منه الوتني ( )46فما منكم من أحد عنه حاجزين ( )47وإنه
لتذكرة للمتقني ( )48وإَّن لن علم أن منكم مكذبني ( )49وإنه حلسرة على الكافرين ()50
وإنه حلق اليقني ( )51فسبح ابسم ربك العظيم ([ })52احلاقة ،]52-38 :فليس هذا القرآن
من اخرتاع خمرتع من البشر ،أو صنع حاذق من احلذاق ،أو شعوذات كاهن من الكهان ،أو
أتليفات شاعر من الشعراء ،بل هو قول رسول منزل من عند هللا تعاىل ،فهو {تنزيل من رب
العالمني} نزل عليه{ ،ولو ت قول علي نا} حممد {ب عض األقاويل} الباطلة ،وتكذب علينا،
{ألخذَّن منه ابليمني} ،يقول :ألخذَّن منه ابلقوة منا والقدرة ،مث لقطعنا منه نياط القلب،
وإمنا يعين بذلك أنه كان يعاجله ابلعقوبة ،وال يؤخره هبا" كما قال اإلمام الطربي رمحه هللا
تعاىل(.)2
كما أن اسم التنزيل حيمل يف طياته معىن مجيال تطمئن له قلوب املؤمنني ،وهو أنه كالم
هللا سبحانه وتعاىل ،فاهلل سبحانه وتعاىل هو الذي أنزله على جربيل ،ونزل به جربيل عليه
السالم على قلب النيب صلى هللا عليه وسلم{ ،وإنه لت نزيل رب العالمني ( )192ن زل به الروح
األمني ( )193على ق لبك لتكون من المنذرين ( )194بلسان عريب مبني} [الشعراء-192 :
 .]195فهو ليس منتجا أرضيا مصنوعا من البشر ،وإمنا "نزل به الروح األمني ،فتاله على نبينا
حممد صلى هللا عليه وسلم حىت وعاه قلبه .وقوله{ :لتكون من المنذرين} ،يقول :لتكون من

( )1تفسَّي الطربي (.)479 /21
( )2املرجع نفسه (.)592 /23

رسل هللا الذين كانوا ينذرون من أرسلوا إليه من قومهم ،فتنذر هبذا التنزيل قومك املكذبني
آبايت هللا"(.)1
وكونه كالم هللا سبحانه وتعاىل يدفع املسلم إىل التشرف به والتربك به كل زمان ،وتالوته
والعمل به يف كل حال ،دون أن يكون يف قلبه ريب أو شك فيه؛ فبه يكون الشفاء والرمحة
هلم ،قال تعاىل{ :ون ن زل من القرآن ما هو شفاء ورمحة للمؤمنني وال يزيد الظالمني إال خسارا}
[اإلسراء.]82 :
وابإلضافة إىل كل األمور السابقة فإن اسم (التنزيل) وقف يف الصفوف األمامية حني
حاول املبتدعة من اجلهمية واملعتزلة تزييف أمر القرآن وادعاء خلقه ،مع أنه كالم هللا سبحانه
وتعاىل ،فإن هللا سبحانه وتعاىل حني مساه هبذا االسم اختصه ابإلضافه إىل نفسه سبحانه
وتعاىل دون غَّيه من األمور املنزلة ،فقال تعاىل{ :امل ( )1ت نزيل الكتاب ال ريب فيه من رب
العالمني} [السجدة ،]2 ،1 :وقال تعاىل{ :ت نزيل الكتاب من اَّلل العزيز احلكيم} [الزمر،]1 :
وقال تعاىل{ :أف غَّي اَّلل أب تغي حكما وهو الذي أن زل إليكم الكتاب مفصال والذين آت ي ناهم
الكتاب ي علمون أنه من زل من ربك ابحلق فال تكونن من الممرتين ( )114ومتت كلمت ربك
صدقا وعدال ال مبدل لكلماته وهو السميع العليم} [األنعام ،]115 ،114 :وأما ما ذكر إنزاله
من غَّي القرآن ،فلم يضف إليه سبحانه وتعاىل ،كقوله تعاىل{ :وأن زل من السماء ماء فأخرج
به من الثمرات رزقا لكم} [البقرة{ ،]22 :وأن زلنا عليكم المن والسلوى} [البقرة ،]57 :وقال
تعاىل{ :مث أن زل عليكم من ب عد الغم أمنة ن عاسا ي غشى طائفة منكم} [آل عمران .]154 :فلم
يضف شيئا من األمور اليت ذكر تنزيلها إىل نفسه غَّي القرآن؛ وهو دال على اختصاص القرآن
وامتيازه عن غَّيه من األمور املنزلة؛ فهو صفة ،والصفة إمنا تضاف إىل من اتصف هبا ،ولو
كانت خملوقة لفارقت اخلالق ،ومل تصلح وصفا له؛ ألنه تعاىل غين عن خلقه ،ال يتصف بشيء
منه.
دالالت اسم (التنزيل):

( )1املرجع نفسه ( )396 /19بتصرف يسَّي.

من أهم األمور اليت دلنا عليها هذا االسم أنه كتاب منزل من عند هللا تعاىل ،وليس خمرتعا
من البشر .ومن املعاين املهمة اليت دلنا عليها أن هللا سبحانه وتعاىل هو الذي أنزله ،وهو الذي
تكفل حبفظ تنزيله ،فحفظ سبحانه وتعاىل تنزيله ،وجعله مرفوعا عن أيدي احملرفني ،ومصوَّن
عن مساس املتالعبني .ومنها أنه كالم هللا سبحانه وتعاىل ،نزل به الروح األمني جربيل على
نبينا حممد صلى هللا عليه وسلم ،والشرف كل الشرف والفالح كل الفالح ملن اعتصم به.
وكذلك دلنا هذا االسم على أن القرآن منزل غَّي خملوق كما هي عقيدة أهل السنة واجلماعة.
• الذكر:
امنت هللا سبحانه وتعاىل -وهو املنان الكرمي -على أمة حممد صلى هللا عليه وسلم أبن
جعل القرآن شرفا هلم ،حبيث خيلد خبلوده ذكرهم يف العاملني ،فهو "ذكر وشرف وفخر لكل
من آمن به وصدق مبا فيه"( ،)1وهذا أحد معنيي هذا االسم للقرآن الكرمي ،والذي مساه به هللا
سبحانه وتعاىل حيث قال{ :وهذا ذكر مبارك أن زلناه أفأن تم له منكرون} [األنبياء ،]50 :أي:
"هذا القرآن الذي أنزلناه إىل حممد صلى هللا عليه وسلم ذكر ملن تذكر به ،وموعظة ملن اتعظ
به"( ،)2وهذا فيه ما يدل على أن القرآن سيبقى حمفوظا؛ إذ ال ميكن أن يكون ذكرا ملن اتبعه
إال إذا بقي زماَّن بعد اتباعه ،كما قال تعاىل يف اآلية الشهَّية{ :إَّن َنن ن زلنا الذكر وإَّن له
حلافظون} [احلجر" ،]9 :وإَّن للقرآن حلافظون من أن يزاد فيه ابطل ما ليس منه ،أو ينقص منه
ما هو منه من أحكامه وحدوده وفرائضه ...قال قتادة رمحه هللا تعاىل :فأنزله هللا مث حفظه ،فال
يستطيع إبليس أن يزيد فيه ابطال ،وال ينتقص منه حقا ،حفظه هللا من ذلك"( .)3وقد استشهد
على ما قاله ابآلية األخرى اليت مرت معنا آنفا وهي قوله تعاىل{ :إن الذين كفروا ابلذكر لما
جاءهم وإنه لكتاب عزيز ( )41ال أيتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه ت نزيل من حكيم
محيد} [فصلت ،]42 ،41 :قال اإلمام الطربي -رمحه هللا تعاىل -يف معناها" :كتاب عزيز إبعزاز

( )1املرجع نفسه (.)99 /1
( )2املرجع نفسه (.)454 /18
( )3املرجع نفسه ()68 /17

هللا إايه ،وحفظه من كل من أراد له تبديال أو حتريفا أو تغيَّيا ،من إنسي وجين وشيطان مارد...
فال يستطيع الشيطان أن ينقص منه حقا ،وال يزيد فيه ابطال"(.)1
واملعىن الثاين الذي يذكره العلماء السم الذكر أنه تذكَّي من هللا سبحانه وتعاىل ابألحكام
واألوامر والنواهي والفرائض واحملرمات واحلكم واحلدود( ،)2كما يف قوله تعاىل{ :وأن زلنا إليك
الذكر لت بني للناس ما ن زل إليهم ولعلهم ي ت فكرون} [النحل ،]44 :أي" :وأنزلنا إليك -اي حممد-
هذا القرآن تذكَّيا للناس وعظة هلم{ ،لت بني للناس} يقول :لتعرفهم ما أنزل إليهم من ذلك،
{ولعلهم ي ت فكرون} ،يقول :وليتذكروا فيه ويعتربوا به ،أي :مبا أنزلنا إليك"(.)3
ويف هذا املعىن أيضا قوله تعاىل{ :ص والقرآن ذي الذكر} [ص" ،]1 :معناه :ذي التذكَّي
لكم"( ،)4فهو متضمن للمواعظ واألحكام واألوامر والنواهي الكفيلة بتذكَّي البشرية واعتبارهم،
وهو كاف كامل يف تشريعه ومواعظه وأحكامه وحكمه ،وليس حباجة إىل غَّيه من األفكار
والفلسفات واملناهج والسلوكيات ،بل هو شامل كامل وصاحل لكل األماكن واألزمان ،يقول
تعاىل{ :الي وم أكملت لكم دينكم وأمتمت عليكم نعميت ورضيت لكم اإلسالم دينا} [املائدة:
 ،]3ومن ذا يزيد على ما أكمله هللا سبحانه وتعاىل وأمته؟!!
دالالت اسم (الذكر):
قد دلنا هذا االسم على معان عظيمة ،أمهها أن القرآن سيبقى حمفوظا حبفظ هللا سبحانه
وتعاىل ،وأن أتباعه سيبقى هلم الشرف واملكانة حمفوظني على وجه البسيطة ،وأنه مشتمل على
ما به اتعاظ قلب اإلنسان وتذكَّيه ،سواء يف ابب األحكام أو احلكم أو احملكمات واحلجج أو
احلكاايت واألخبار ،وهو يف كل ذلك جاء أبكمل شيء حبيث ال حيتاج إىل غَّيه.
خالصة:

( )1املرجع نفسه (.)479 /21
( )2ينظر :املرجع نفسه ( ،)99 /1التحرير والتنوير (.)75 /1
( )3تفسَّي الطربي (.)211 /17
( )4املرجع نفسه (.)140 /21

إذن قد بدا واضحا لألعمى والبصَّي أن أمساء القرآن ليست جمرد أعالم جامدة ال معىن
هلا ،بل هي أمساء خمتارة اصطفاها هللا تعاىل لكتابه؛ لتدل على معان وأوصاف شريفة تليق
مبقام كتابه العزيز الذي قال هللا تعاىل فيه{ :وإنه لكتاب عزيز ( )41ال أيتيه الباطل من بني
يديه وال من خلفه ت نزيل من حكيم محيد} [فصلت.]42 ،41 :
ويف هذا يقول اإلمام أبو جعفر الطربي" :إن هللا تعاىل ذكره مسى تنزيله الذي أنزله على
عبده حممد صلى هللا عليه وسلم أمساء أربعة ...ولكل اسم من أمسائه األربعة يف كالم العرب
معىن ووجه غَّي معىن اآلخر ووجهه" ،مث فصل معىن كل اسم من تلك األمساء(.)1
وهذا شأن من له الكماالت املطلقة وما يصدر عنه سبحانه وتعاىل ،فمن له الكمال
يتسمى أبكمل األمساء ،ويتصف مبطلق الكماالت واألوصاف اليت تدل عليها تلك األمساء،
على عكس حال أهل النقص والضعف من البشر واملخلوقات.
فاهلل سبحانه وتعاىل له األمساء احلسىن ،وكل اسم من أمسائه دال على أكمل الصفات
وأمجلها وأشرفها ،وكذلك أمساء كتابه الكرمي وكالمه العزيز الذي أنزله على نبيه حممد صلى هللا
عليه وسلم ،اصطفى هللا تعاىل له أخَّي األمساء وأعالها وأجلها وأوالها ،وكانت تلك األمساء
حاملة ملا يتصف به ذلك الكتاب حقيقة ،وأما املخلوقات فقد جتد من يسمى منهم ابألمساء
اليت ال يكاد يكون له من االسم سوى حروفه ،فتجد بينهم من يسمى صاحلا وليس بصاحل،
ومنهم من يسمى حممدا وهو مذموم على ألسنة الناس أمجعني.
ولكن من املتقنعني بقناع القراءات اجلديدة للقرآن الكرمي من مل يقنع مبا اصطفاه هللا من
األمساء لكتابه ،ومبا رضي به النيب صلى هللا عليه وسلم وصحابته -رضوان هللا عليهم -والتابعون
واألئمة من بعدهم ،بل كان له مهيع آخر وسبيل غَّي سبيل هللا ورسوله واملؤمنني مع أمساء
القرآن الكرمي؛ ولذا نرى عدوله واستبداله بتلك األمساء أمساء وضعها من عنده واستلهمها من
معني عقله الراشد! ولكن:
ما هذه األمساء اليت وضعها أركون؟

( )1املرجع نفسه (.)94 /1

هل صرح أركون عن الدوافع يف استبداله ابألمساء القرآنية للقرآن غريها؟
هل هذه األمساء خري من األمساء اليت يسمى هبا القرآن عند املسلمني؟
وهل هذه األمساء حتمل معاين أفضل من تلك املعاين اليت رأيناها يف األمساء الرابنية؟
ما اآلاثر النامجة عن استبدال األمساء األركونية احلداثية للقرآن الكرمي ابألمساء الرابنية؟
كل هذا سيأيت اجلواب عنه فيما يلي:
أمساء القرآن األركونية:
رأينا يف املبحث السابق كيف كانت األمساء القرآنية للقرآن الكرمي حاملة يف طياهتا أطيب
املعاين وأعطر الصفات ،ولكن أركون مل تعجبه تلك األمساء؛ ولذا فإنه اختار للقرآن الكرمي
أمساء من عنده) ،(1ومنها:
• اخلطاب النبوي.
• املدونة الرمسية املغلقة.
• الظاهرة القرآنية أو احلدث القرآين.
وهذا أوان البحث يف هذه األمساء ومضامينها ودالالهتا؛ ليقف البصَّي احلصيف بعد ذلك
على حال هذه األمساء ويقارن بينها وبني أمساء القرآن الرابنية مبوضوعية ،مث يعرف هل كانت
تلك األمساء مسامتة لألمساء القرآنية أم هو من الذين استبدلوا الذي هو األدىن ابلذي هو
خَّي ،أم كانت له أغراض أخرى عرف بعضها وأعرض عن بعض ،وصرح ببعضها وعرض
ببعض .وهذا أوان الشروع يف استعراض تلك األمساء:
• اخلطاب النبوي(:)2

( )1من الكتب اليت َّنقشت هذه القضية كتاب :القرآن الكرمي والقراءات احلداثية ،د .احلسن العباقي
(ص.)73 :
( )2ينظر :الفكر األصويل واستحالة التأصيل ،ألركون (ص.)30 :

إذا حبثنا يف أول ما يتبادر إىل ذهن املرء حني يسمع هذا االسم ،فغالبا ما أتخذَّن العقول
إىل مبلغه الكرمي وهو النيب حممد صلى هللا عليه وسلم؛ ألنه هو من خاطب به الناس أول ما
نزل.
هذا صحيح عند النظر إليه بنظرة عابرة دون معرفة خلفيات صاحب التسمية ،ولكن هذا
االسم حيمل يف طياته أيضا معاين أخرى غَّي هذا ،فهو يلغي الركيزة األساسية يف القرآن الكرمي
وهو كونه خطااب من هللا سبحانه وتعاىل؛ ليكون هبذا االسم خطااب مضافا إىل النيب صلى هللا
عليه وسلم ،لينطق بعد ذلك بلسان احلال عن الشبهة القدمية املمجوجة اليت نعق هبا غرابن
املستشرقني صباح مساء ،وهي :أن القرآن أتليف حممدي أو منتج حممدي وال عالقة له
ابإلله أو ابلسماء كما حيلو هلم أن يعربوا ،فهو -بزعمهم -من أتليف النيب حممد عليه الصالة
والسالم وليس من كالم هللا سبحانه وتعاىل.
وما دعاَّن إىل أن ننحو هذا املنحى هو سياق الكالم الذي أورد فيه هذه التسمية ،فقد
طرحه بعد أن استهجن اسم القرآن واستبعده ملا فيه من اهلالة التقديسية اليت متنع من البحث
يف حقيقته كما يزعم ،وحاول زورا منه وإفكا التفريق بني القرآن املسموع الذي ألقاه النيب صلى
هللا عليه وسلم على الصحابة والقرآن املكتوب الذي بني أيدينا!! ليشكك بعد ذلك يف أمانة
الصحابة الكرام الذين مجعوا القرآن ونقلوه إلينا ،ويوهم بوجود حتريف أو نقص يف القرآن الكرمي
حيث يقول أركون" :لننتقل اآلن إىل ما يدعوه الناس عموما ابلقرآن( ،)1إن هذه الكلمة مشحونة
إىل أقصى حد ابلعمل الالهويت واملمارسة الطقسية  -الشعائرية اإلسالمية املستمرة منذ مئات
السنني ،إىل درجة أنه يصعب استخدامها كما هي ،فهي حتتاج إىل تفكيك مسبق من أجل
الكشف عن مستوايت من املعىن والداللة كانت طمست وكبتت ونسيت من قبل الرتاث
الت قوي الورع ،كما من قبل املنهجية الفيلولوجية النصانية أو املغرقة يف التزامها حبرفية النص.
( )1هنا تعليق هاشم صاحل" :كلمة قرآن مشحونة الهوتيا إىل درجة أنه يصعب استخدامها قبل تفكيكها،
فهي تفرض نفسها على الباحث املسلم بكل هيبة التقديس التارخيية ،وتسحقه حتت وطأهتا ،فال
يعود جيرؤ على طرح أي تساؤل عليها؛ ولذا فلكي نستطيع أن نفهم القرآن فإنه ينبغي علينا مسبقا
التحرر من اهليبة الالهوتية اهلائلة عندئذ ،وعندئذ فقط نستطيع أن نرى القرآن يف ماديته اللغوية
وتراكيبه النحوية واملعنوية ومرجعياته التارخيية املرتبطة ببيئة شبه اجلزيرة العربية".

وهذه احلالة ال تزال مستمرة منذ زمن طويل ،أي :منذ أن مت االنتقال من املرحلة الشفهية
إىل املرحلة الكتابية ونشر خمطوطة املصحف بنساخة اليد أوال مث طباعة الكتاب اثنية ،وهذه
العمليات حبذت صعود طبقة رجال الدين وازدايد أمهيتهم على مستوى السلطة الفكرية
والسياسية .وهذه احلالة تتناقض مع الظروف االجتماعية والثقافية األولية النبثاق وتوسع ما
يدعوه اخلطاب القرآين األويل ابلقرآن أو الكتاب السماوي أو الكتاب بكل بساطة( ،)1وهو
القرآن املتلو بكل دقة وأمانة ،وبصوت عال أمام حفل أو مستمعني معينني"(.)2
فهو يعرض ابلقرآن الكرمي الذي هو كالم هللا سبحانه ،ويزعم صعوبة وصول حقيقته إلينا،
ولذا يستبعد اسم القرآن؛ حيث توجد معان ودالالت طمست ونسيت؛ ولذا يسميه :اخلطاب
النبوي؛ ليتقاطع بذلك مع الفرية االستشراقية البالية.
لقد أثَّيت هذه الشبهة يف عهد النبوة ،ولكن مآل الكاذب هو الفضيحة والعار ،فقد
كشفوا حني تناقضوا يف قوهلم ،فمن قائل أبنه هرطقات ودعاوى أنشأها بنفسه ،أو شيء من
السحر والشعر ألفه من عنده ،ومن زاعم أهنا أساطَّي األولني اكتتبها منهم ،أو هي فلسفات
تعلمها من بشر ،ومن مدع أهنا إفك افرتاه وأعانه عليه قوم آخرون.
واي سبحان هللا! مل خيرجوا من صندوق الشبهات اليت أاثرها السابقون وفندها القرآن
وأبطلها ،بل هي هي( ،)3ولكنها تزيت بزي التحضر واملدنية ،فمما قالوا مثال" :كانت نبوة
( )1هنا تعليق هاشم صاحل" :من الواضح أن أركون يفرق هنا بني حالتني :حالة القرآن يف زمن النيب عندما
كان ال يزال نصا شفهيا ،وحالته فيما بعد عندما حتول إىل نص مكتوب ،وعملية االنتقال من النص
الشفهي إىل النص املكتوب ليست مضمونة دائما حبذافَّيها .ويبدو أن تشكل طبقة رجال الدين فيما
بعد كان ضروراي من أجل نساخة القرآن وتعليمه للناس ،وهكذا قويت هيبتهم يف اجملتمع فكراي
وسياسيا ،وهذا أمر طبيعي".
( )2الفكر األصويل واستحالة التأصيل ،أركون (ص.)30-29 :
( )3يقول الدكتور عمر بن إبراهيم رضوان يف كتابه آراء املستشرقني حول القرآن الكرمي وتفسَّيه (/1
" :)371وشاء هللا أن يعيد التاريخ نفسه يف وقتنا احلاضر ،فيأيت املستشرقون لَّيددوا تلك العبارات
الساذجة يف كتبهم ومقاالهتم وحماضراهتم ،بل ويزيدوا عليها أقواال أخرى يكذهبا الواقع ويردها العقل
املستنَّي ...فكان من أقواهلم أن القرآن من صنع حممد وأتليفه وإبعانة آخرين له بتربيرات ال تقبل".

حممد َّنبعة من اخلياالت املتهيجة واإلهلامات املباشرة للحس أكثر من أن أتيت من التفكَّي
النابع من العقل الناضج ،فلوال ذكاؤه الكبَّي استطاع االرتقاء على خصومه ...مع هذا كان
يعتقد أن مشاعره الداخلية من هللا بدون مناقشة"(.)1
ومنها دعواهم أن احلالة اليت كانت تصيب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حالة صرع
يغيب فيها عن الناس وعما حوله ،ويظل ملقى على إثرها بني اجلبال ملدة طويلة ،يسمع له
على إثرها غطيط كغطيط النائم ،ويتصبب عرقه...
وبعضهم اعتربها حالة هستَّيية وهتيجا عصبيا يظهر عليه أثرها يف مزاجه العصيب القلق،
ونفسه كثَّية العواصف بشكل غامض ،حىت كان يصل به األمر إىل أن ال يفرق بني تعاقب
الليل والنهار ،وقد هزل على إثرها جسمه وشحب لونه وخارت قواه(.)2
وقليل من املقارنة بني تلك الدعاوى وبني االسم املقدم من أركون الذي تتلمذ على هؤالء
ورضع من علمهم ينبئنا عن احملتوايت واألدوات املصنعية اليت دار فيها هذا االسم حني إنتاجه
من قبل أركون ،والغاايت اليت صرح هو بسعيه إليها كتصرحيهم.
إذن أركون يضع القرآن يف حمل لبس وإشكال حني يسميه خطااب نبواي؛ إذ السؤال املتبادر
إىل الذهن هو :هل كان هذا اخلطاب نبوي املصدر أي :أن قائله ومؤلفه هو النيب صلى هللا
عليه وسلم ،أم هو َّنقل مبلغ مرسل أرسله هللا سبحانه وتعاىل وهو مؤلف هذا القرآن؟
مع أنه يصرح أن هذا اخلطاب ليس بنبوي املصدر بعد أن يسميه ابخلطاب النبوي حيث
يقول" :لنسم هذا القرآن إذن ابخلطاب النبوي ،أي :ذلك اخلطاب الذي يقيم فضاء من
التواصل بني ثالثة أشخاص قواعدية ،أي :ضمَّي املتكلم الذي ألف اخلطاب احملفوظ يف
الكتاب السماوي ،مث الناقل بكل إخالص وأمانة هلذا اخلطاب والذي يتلفظ به ألول مرة،

( )1اتريخ القرآن ،نولديكة ( ،)5 /1نقال عن آراء املستشرقني حول القرآن الكرمي وتفسَّيه ،د .عمر بن
إبراهيم رضوان (.)372 /1
( )2ينظر :مقدمة القرآن ،مونتجمري واط (ص ،)18-17 :ومقدمة القرآن ،ملؤلفه بل (ص،)30-29 :
نقال عن آراء املستشرقني حول القرآن ،د .عمر إبراهيم رضوان (.)398 /1

(أي :ضمَّي املخاطب األول = النيب) ،مث ضمَّي املخاطب الثاين الذي يتوجه إليه اخلطاب
(أي :الناس)"(.)1
مث إنه قد بني لنا ما يدخل يف هذا االسم الذي وضعه للقرآن ،حيث إن للقرآن نظائر
ينبغي أن يلحق هبا كما يزعم ،وال خيتلف حاهلا عن حال القرآن ،يقول أركون" :فتحليل
اخلطاب الديين أو تفكيكه يتم ال لتقدمي معانيه (الصحيحة) وإبطال التفاسَّي املوروثة ،بل إلبراز
الصفات اللسانية اللغوية وآالت العرض واالستقالل واإلقناع والتبليغ واملقاصد املعنوية اخلاصة
مبا أمسيته( :اخلطاب النبوي) ،وكنت قد بينت يف عدد من الدراسات السابقة أن مفهوم
(اخلطاب النبوي) يطلق على النصوص اجملموعة يف كتب العهد القدمي (أي)La Bible :
واألَّنجيل ،والقرآن كمفهوم يشَّي إىل البنية اللغوية والسيميائية للنصوص ،ال إىل تعريفات
وأتويالت الهوتية عقائدية"(.)2
وأول ما ترمقه العني يف هذا النص السابق ويعارضه املنطق الصحيح أنه وضع القرآن مع
التوراة واإلجنيل يف سلة واحدة؛ ليدعي أهنا مجيعا شبه بعض ،مع أن الفوارق كثَّية ،وشتان بني
كتاب تكفل هللا حبفظه وكتاب وكل حفظه إىل أهله ،بل أي مقارنة بني كتاب هو بني أيدينا
كما أنزل بلغته األوىل وحروفه وحركاته وسكناته ال خيتلف يف قطر من األقطار عن آخر،
وكتاب أو كتب كتبها أصحاهبا بعد برهة من موت النيب ،وال وجود ألصوهلا ،بل املوجود منها
ترمجاهتا فحسب!! إىل غَّيها من الفروق اليت ال تعد وال حتصى.
ولكن أركون خيتلق هنا فرية أخرى يدعي فيها أن القرآن الذي بني أيدينا مرحلة سبقتها
مراحل من الصياغة واملراجعة واحلذف والتنقيح والتعديل كحال التوراة واإلجنيل!!
وأما الوصول إىل املرحلة األوىل اليت نزل فيها القرآن على النيب صلى هللا عليه وسلم من
جربيل عليه السالم فمن املستحيل احلصول عليها كما هي ،يقول أركون" :يف دراسات عديدة
سابقة كنت قد أقمت حادا وقاطعا بني املكانتني اللغويتني للخطاب القرآين ،أقصد :املكانة
الشفهية واملكانة الكتابية ،فاملكانة الشفهية هلا بروتوكوهلا اخلاص يف التواصل أو التوصيل،
( )1الفكر األصويل واستحالة التأصيل ،أركون (ص.)30-29 :
( )2القرآن الكرمي من التفسَّي املوروث إىل حتليل اخلطاب الديين (ص.)5 :

ونقصد هبا األداء الشفهي من خالل قناة خاصة ،ويف ظروف مادية معينة ،ومن خالل عالمات
سيميائية خاصة ،وأدوات وآليات مستخدمة لتوليد املعىن الذي يؤدي إىل ردود فعل مباشرة
عليه؛ إما القبول وإما الرفض ،إما أنه يثَّي محاسة اجلمهور املستمع ،وإما أنه يثَّي غضبه على
الفور ،وهناك مكانة املكتوب أو القرآن كنص .ينبغي أن نعلم أن املكانة الشفهية للخطاب قد
أتبدت (أو ظلت على قيد احلياة) من خالل التالوة الشعائرية للقرآن من قبل املؤمنني ،وكذلك
أتبدت من خالل االستشهادات املتكررة اليت حتصل للمسلمني كثَّيا يف أحاديثهم اليومية أو
العادية ،ولكن هذين النمطني من االستخدام الشفهي خيتلفان لغواي عن املرة الشفهية األوىل
حني نطق حممد بن عبد هللا ابآلايت القرآنية ،أو ابملقاطع والسور على هيئة سلسلة متتابعة أو
وحدات متمايزة ومنفصلة على مدار عشرين عاما .وهذا التبليغ الشفهي األول ضاع إىل األبد،
وال ميكن للمؤرخ احلديث أن يصل إليه أو يتعرف عليه مهما فعل ومهما أجرى من حبوث...
وقد كرست أدبيات هائلة هلذه املسألة من قبل العلماء املستشرقني ،وينبغي أن يستمر البحث
إذا كان هناك أي أمل يف العثور على خمطوطات موثوقة أكثر قدما من النسخة اليت منتلكها
حاليا .ولكن منذ أن فرضت اجملموعة الرمسية املغلقة أو الناجزة املتمثلة ابملصحف نفسها،
واملسلمون يعارضون حىت إمكانية ترتيب القرآن طبقا للتسلسل الكرونولوجي للوحدات النصية
اليت يصعب ابلطبع حتديد توارخيها ،وابلتايل ترتيبها ،إن جمرد التفكَّي هبذه االحتمالية مرفوض
من قبل مجهور املسلمني"(.)1
إذن قد مر القرآن يف نظره ابملرحلة الشفهية مث انتقلت إىل مرحلة التلقي ،وبعدها التدوين
وتعدد النسخ املكتوبة ،مث توحيد تلك النسخ إىل نسخة هنائية ،وهذا ما سنتناوله يف االسم

التايل والذي هو :املدونة الرمسية املغلقة.

وقبل االنتقال إليه جيدر بنا أن ننبه إىل أن هذا االسم ليس من بنات فكره حقيقة ،وإمنا
هو اسم مغصوب من نقاد الكتاب املقدس ليس إال ،وقد حاول الغاصب أن يسقطه على
القرآن الكرمي إسقاطا دون مراعاة لفارق املقياس ،وال ظروف النشأة والوجود ،وال دالئل الكتاب
ومعجزاته وبيناته ،يقول أركون" :أود أن أذكر هنا أبن مفهوم (اخلطاب النبوي) كان قد بلور
( )1القرآن الكرمي من التفسَّي املوروث إىل حتليل اخلطاب الديين (ص.)39-38 :

أو َنت انطالقا من التحليل األلسين والسيميائي الصرف للخطاب الديين املتجلي يف التوراة
واإلجنيل والقرآن ،وابلتايل فهو ينطبق على هذه اجملموعات النصية الثالث ،وهذا يعين أن
الكتب الثالثة تتميز خبصائص لغوية وسيميائية  -داللية مشرتكة ومتشاهبة ،وهي خصائص
متيز اخلطاب الديين عن غَّيه من اخلطاابت على الصعيد اللغوي احملض؛ كاخلطاب الفلسفي
مثال ،أو اخلطاب املنطقي الذي يستخدم اللغة بطريقة خمتلفة عن طريقة اخلطاب الديين ،وهذا
ما اكتشفه العلماء بعد التحليل الدقيق خلطاب التوراة واإلجنيل والقرآن؛ وهلذا السبب حيق لنا
أن نتحدث عن شيء امسه :اخلطاب النبوي أو خطاب النبوة أو خطاب األنبياء ...وهذا
التمييز يتيح لنا أن نتجاوز معرفيا اآلراء الالهوتية الشائعة عن مفهوم الوحي ،ولكنه ال يتيح لنا
أن نتجاوزها وجوداي أو حياتيا؛ ألهنا مغروسة يف أذهان املاليني من املؤمنني منذ قرون عديدة،
وهذه اآلراء الالهوتية الشائعة عن الوحي كانت قد بلورت من قبل املفسرين يف الطوائف الدينية
الثالث ،أي :الطائفة اليهودية ،فالطائفة املسيحية ،فالطائفة اإلسالمية مع ذاكراهتا الثقافية
اجلماعية املتمايزة عن بعضها البعض .فعلى الرغم من أهنا مجيعا تنتمي إىل دين التوحيد ،إال
أهنا طورت ذاكرات مجاعية ،أي :ترااثت دينية ثقافية لغوية خمتلفة كثَّيا ،بل ومتنافسة ومتصارعة
اترخييا.)1("...
وما هي إال حماولة منه "لزرع جمموعة من املصطلحات اليت نبتت وترعرعت يف تربة غَّي
الرتبة الثقافية اإلسالمية ...مع تسليم اتم منه مبا ينحت من مصطلحات يف الضفة األخرى
للبحر األبيض املتوسط ،من دون أدىن دراسة نقدية حملتواها؛ كي يتسىن معرفة قدرهتا على
التأقلم مع خصائص الرتبة اجلديدة اليت يراد زرعها فيها ،مع أنه ابد للعيان عمق االختالف
بني الرتبتني"(.)2
• املدونة الرمسية املغلقة:

تفوح رائحة االهتام للقرآن الكرمي ويشمها كل من رأى هذه التسمية ،فأركون يريد هبذا
االسم أن يكرس كون القرآن الذي بني أيدينا ليس هو القرآن الذي نزل على النيب حممد صلى

( )1القرآن من التفسَّي املوروث إىل حتليل اخلطاب الديين (ص ،)78 :احلاشية (.)1
( )2القرآن الكرمي والقراءات احلداثية ،د .احلسن العباقي (ص.)74 :

هللا عليه وسلم ،وإمنا انتقل من مرحلة اللفظ إىل الكتابة ،بل مر ابلعديد من املراحل حىت وصل
إىل النسخة اليت بني أيدينا ،فإن ما بني أيدينا هو املصحف الذي دون بعد موت النيب صلى
هللا عليه وسلم بسنوات بل بقرون!! وليس هو القرآن؛ ألن القرآن هو ما نزل على النيب صلى
هللا عليه وسلم وليس هو املوجود بني أيدينا اليوم!!
يقول أركون" :النص الذي نريد قراءته قصَّي نسبيا ،وهو يشكل جزءا من نص أكرب وأكثر
اتساعا كان قد نقل إلينا حتت اسم :القرآن!!
من الناحية األلسنية أو اللغوية ميكن القول أبن القرآن عبارة عن مدونة منتهية ومفتوحة
من العبارات أو املنطوقات املكتوبة ابللغة العربية ،وهو مدونة ال ميكن أن نصل إليها إال عن
طريق النص الذي ث بت حرفيا أو كتابيا بعد القرن الرابع اهلجري /العاشر امليالدي ،إن كلية
النص املثبت على هذا النحو كانت قد عوملت بصفتها كتااب واحدا أو عمال متكامال"(.)1

إذن هو يعتمد هذا االسم بعد أن محله مجلة من الدالالت واملفاهيم ،بدءا بعدم الثقة بوعد
هللا تعاىل حبفظ القرآن ،ومرورا ابلتشكيك يف النيب صلى هللا عليه وسلم الذي كان أيمر بكتابة
القرآن حني نزوله ،والطعن يف الصحابة الذين تولوا مجع القرآن.
وأم العجائب اليت مل نسمعها حىت من ألد أعداء اإلسالم من املستشرقني وغَّيهم أنه يزعم
أن القرآن مل يثبت كليا وينتهي من مجعه إال بعد القرن الرابع اهلجري ،يقول شارحه هاشم صاحل
معلقا" :القرآن مل يثبت كليا أو هنائيا يف عهد عثمان على عكس ما نظن ،وإمنا ظل الصراع
حوله حمتدما حىت القرن الرابع اهلجري حني أغلق هنائيا ابتفاق ضمين بني السنة والشيعة؛ وذلك
ألن استمرارية الصراع كانت ستضر بكال الطرفني ،بعدئذ أصبح معتربا كنص هنائي ال ميكن
أن نضيف إليه أي شيء أو َنذف منه أي شيء ،وأصبحوا يعاملونه كعمل متكامل على الرغم
من تنوع سوره واختالفها فيما بينها من حيث املوضوعات واألساليب"(.)2

( )1القرآن من التفسَّي املوروث إىل حتليل اخلطاب الديين (ص.)114 :
( )2املرجع نفسه (ص ،)114 :احلاشية (.)1

يقول هذا وكأن التاريخ حفظ لنا نسخا من القرآن كما حفظ نسخ األَّنجيل النصرانية،
وال يعرف يف التاريخ كله أن أحدا من املؤرخني -سواء من املسلمني أو أعدائهم -ذكر شيئا
من ذلك ،فكيف عرفه أركون؟!!
وحني يقول أركون" :أفضل أن أدعوه ابلنص الرمسي املغلق ،والذي استهلكته األمة املفسرة،
عاشت عليه طيلة قرون وقرون ،وسوف تستهلكه أيضا طيلة فرتة مقبلة ال يعرف إال هللا مداها
بصفته تنزيال أي :وحيا معطى"( ،)1فهو يريد منا أن نكون مستهلكني ملنتجات الغرب يف كل
شيء ،حىت يف األفكار واملصطلحات واملفاهيم ،وحىت يف القضااي اليت خصنا هللا هبا وهو القرآن
الكرمي واملعجزة اخلالدة ،وهذه بطبيعة احلال حالة بغيضة مستشنعة عند أويل النهى ،فكما رأينا
احلال يف منبت االسم األول الذي َّنقشناه من قبل ،جند هذا االسم أيضا مسروقا من الفضاء
الغريب وليس خمرتعا من عقل أركون ،ويف هذا يقول هاشم صاحل شارحا معىن املدونة" :املدونة
هي املصطلح العريب املقابل للمصطلح الفرنسي ،)corpus( :وكان ميكن أن نرتمجه ابجملموعة
النصية أو النصوصية ،فالقرآن مشكل من جمموعة نصوص (أو سور) خمتلفة الطول ،وأما
مصطلح الظرف العام للخطاب فيقابله ابلفرنسية املصطلح التايلla situation de ( :

 ،) discoursوهو يعين أن كل خطاب أو كالم يقال داخل ظرف معني أو أحوال معينة،
والذين حيضرون اجللسة اليت قيل فيها هذا الكالم يفهمونه بشكل أفضل من الغائبني الذين
يطلعون عليه قراءة"(.)2
وأما مصطلح (الرمسية) فينم عما يدور كثَّيا يف كتاابته من اإلحياء أبن هذا النص هو النص
الذي ألزم الناس به رمسيا مع عدم قناعتهم به!! وإمنا فرض عليهم ذلك بقوة السلطان!! وما
فيه من هتويالت وتقديس مصدره منظومة السلطة!! فجمهور الناس يف ذلك الزمن -حسب
زعمه -كانوا يعلمون أن هذا النص ليس هو الذي نزل على النيب صلى هللا عليه وسلم!! كما
أهنم يوقنون أيضا أبن القداسة اليت أعطيت للقرآن مفتعلة من السلطة ليس إال!! متاما كحال
األَّنجيل اليت كتبت من بعض احلواريني مث َّنلت وسام القداسة فيما بعد.

( )1الفكر األصويل (ص.)57 :
( )2القرآن من التفسَّي املوروث إىل حتليل اخلطاب الديين (ص ،)114 :احلاشية (.)2

يقول أركون" :فجميع الطوائف كانوا قد تفننوا يف رفع املدونة الرمسية املغلقة إىل مرتبة
الكتاب املقدس"( ،)1ويقول يف موضع آخر" :جند إرادة إعالء الكتاب العادي والتسامي به إىل
مرتبة الكتاب املقدس تبلغ ذروهتا يف عملية التنكَّي والتقنيع عندما تؤكد أننا نستطيع أن ننتقل
من األَّنجيل لكي نصل مباشرة إىل الوحي املتجسد يف املسيح ،أو أن املصحف -أي :اجمللد
الذي حيتوي على كل النصوص القرآنية -هو من نوع الطابع غَّي املخلوق للقرآن يف كونه كالم
هللا"(.)2
ويصور لنا أركون حجم النزاعات والشقاقات اهلائلة اليت كانت تدور بني الصحابة حني
اجلمع ،واليت مت حجبها وحظرها عن ساحة النقاش ،واليت انتهت ابستخدام اخلليفة لقوته
وسلطته وفرض رأيه على الناس ،وألزم الناس مبدونته واليت صبغها ابلصبغة الرمسية!!
يقول أركون" :إن غياب صحابة النيب صلى هللا عليه وسلم والنقاشات اليت تفاقمت بني
املسلمني األوائل دفعت اخلليفة عثمان إىل مجع كلي للتنزيل يف مدونة واحدة تدعى املصحف
وأعلن أن اجلمع قد انتهى وأن النص الذي أثبت ال يناله التغيَّي وأتلفت املدوَّنت اجلزئية لكي
ال تؤجج اخلالفات يف صحة التبليغ احملفوظ وهذا يسوغ مصطلح املدونة الرمسية املغلقة"(.)3
ولننتقل إىل هذا املصطلح األخَّي ،أال وهو مصطلح (مغلقة) ،والذي يعرض بفعل الصحابة
الذين أغلقوا النص القرآين بعد أن كان مفتوحا لكل أحد!! فإن أركون حياول فتحه بعد ذلك
اإلغالق لتحسيناته اللغوية!! يقول أركون" :على الرغم من أن املدونة القرآنية أصبحت مغلقة
هنائيا وبشكل ال رجوع عنه من الناحية الالهوتية ،فإننا نستطيع أن نقبل اترخييا أبهنا تظل
مفتوحة على التحسينات النصية اليت قد يقدمها النقد الفيلولوجي أو اللغوي  -التارخيي ،ولكن
هذه التحسينات تظل افرتاضية جدا مشكوكا فيها ،وهي على أية حال لو حصلت فلن تعدل
من مبادئ القراءة اليت نبلورها هنا"(.)4

( )1املرجع نفسه (ص.)62 :
( )2املرجع نفسه (ص.)62 :
(َّ )3نفذة على اإلسالم (ص ،)61 :الفكر اإلسالمي  -نقد واجتهاد (ص.)65 :
( )4القرآن من التفسَّي املوروث إىل حتليل اخلطاب الديين (ص.)115 :

وال أدري كيف رضي لنفسه ابالَنطاط إىل هذه الدركة من الدركات؟! كيف يدعي
إمكانية تقدمي التحسينات النصية على القرآن الذي استعصى على العرب األقحاح اإلتيان آبية
من مثله ،بل على العامل أمجع ،بل كان التسليم من فصحائهم كما رأينا يف فاحتة حبثنا هذا؟!
وما زال التحدي قائما ولن يزال حىت قيام الساعة ،فذاك قول هللا ومن أصدق من هللا قيال؟!
{قل لئن اجتمعت اإلنس واجلن على أن أيتوا مبثل هذا القرآن ال أيتون مبثله ولو كان ب عضهم
لب عض ظهَّيا} [اإلسراء.]88 :
وكيف هلذا الذي اعرتف بعظمة لسانه وأقر بعجزه عن البيان أن يداين ما امتلك َّنصية
البيان ووقف دونه أرابب اللسان؟!
إننا لو حبثنا يف كتاابت أركون ولغته وجدَّنه يئن ويتوجع من عدم قدرته على بيان أفكاره
لطلبته!! ويشكو طلبته عدم استيعاهبم ملا يقدمه هلم من أطروحات؛ ملا فيها من الغموض والعي
والعجز عن البيان! يقول أركون" :معظم الطلبة الذين قرؤوا كتيب يشكون من صعوبة فهم اجلهاز
املفهومي أو املصطلحي الذي أستخدمه وأواصل جتديده وإثراءه انطالقا من النصوص واملؤلفات
والتجارب الفكرية اإلسالمية يف الواقع"( ،)1مث هو يريد إضافة التحسينات النصية على كتاب
هللا الذي ال أيتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه ،والذي اعرتف بفصاحته وعلو شأنه
القاصي والداين والعدو واملوايل!!
إذن جند أركون على عكس األمساء القرآنية للقرآن الكرمي حياول التشبث أبمساء مادية
جامدة ميكن التعامل معها ابلفكر املادي الغريب ،وتعاطيها ابملناهج املادية احلديثة ،ولو كلفه
األمر أن حيرف حقيقة القرآن وركائزه األساسية ،فجميع األمساء اليت يقرتحها أمساء جامدة ال
حتمل أي معىن من املعاين اإلميانية ،وهي يف ذات الوقت حتاول أن جتعل من نفسها عباءة
يدخل حتتها مجيع كتب أهل األداين ،وهو ما ملسناه مثال يف االسم األول (اخلطاب النبوي)،
وجنده أيضا يف هذا االسم (املدونة الرمسية املغلقة).
• الظاهرة القرآنية أو احلدث القرآين:

( )1املرجع نفسه (ص.)8 :

قد يتبادر إىل الذهن أن هذا االسم ليس كاألمساء السابقة اليت هي مشحونة ابلشحنات
املادية ومتأثرة ابملناهج الغربية احلديثة ،ولكن األمر ليس كذلك ،ولنرتك الكالم ألركون الذي
مل أيبه ابلتصريح بغرضه من استبداله ابسم القرآن الكرمي هذا االسم حيث يقول" :استخدمت
هنا مصطلح( :الظاهرة القرآنية) ومل أستخدم مصطلح القرآن قصدا ملاذا؟ ألن كلمة قرآن مثقلة
ابلشحنات واملضامني الالهوتية ،ومن مث فال ميكن استخدامها مصطلحا فعاال من أجل القيام
مبراجعة نقدية جذرية لكل الرتاث اإلسالمي وإعادة حتديده أو فهمه بطريقة مستقبلية
استكشافية ،فأَّن أحتدث هنا عن الظاهرة القرآنية كما يتحدث علماء البيولوجيا عن الظاهرة
البيولوجية أو التارخيية"(.)1
فليس هذا االسم مبنأى عن مشروعه الذي قام عليه ،وهو تذويب املصطلحات واملفاهيم
الشرعية اليت تسمو بنفوس املؤمنني؛ ليزدادوا إمياَّن مع إمياهنم ،ويهبوا للعمل مبا شرع هللا ويتعظوا
مبواعظه ،ولكن ذلك مل يرض أركون وأساتذته؛ ولذا يريد أن يستبدل هبذه الشحنات اإلميانية
كما يسميها -مصطلحات جافة جامدة مادية ،ال تفرق بني ما هو إهلي َّنزل من عند ربالسموات واألرض وحمفوظ حبفظ أعظم احلافظني وبني ما هو موكول حفظه إىل اإلنسان
الضعيف.
إن ما يؤرق أركون فعال هو أن املسلمني منذ نزول القرآن وإىل اليوم يؤمنون به ،ويعملون
أبوامره ونواهيه ،ويعظمون ما فيه تعظيما لقائله ،ومبجرد ذكر امسه يستحضرون كل تلك املعاين،
ولكن ذلك ابلطبع سيمنع مشروع أركون التقويضي الذي يرنو إىل هدم كل هذه احلقائق وادعاء
أن القرآن مبتور أو منقوص أو خمتلق مصنوع أبيدي مهرة على مستوى رفيع من الدهاء واملكر!!
ولذلك ابتكر فكرة التفريق بني القرآن واملصحف والفصل بني مرحلة التنزيل ومرحلة التدوين؛
ولذا جنده جيمع قواه لَّيفع جسرا ومهيا لتجاوز كل تلك العقبات اليت تواجهه ،ليثبت اترخيية
القرآن الكرمي كما يقول ،ولكن ذلك اجلسر أوهن من بيت العنكبوت حقيقة ،وهو ما يصرح
به هاشم صاحل حيث يقول" :إن أركون يفضل استخدام هذا املصطلح لكي يغرس القرآن يف
التارخيية ،ولكي يزيل عنه تلك الشحنات الالهوتية املرعبة اليت حتول بيننا وبني فهمه على
( )1الفكر األصويل واستحالة التأصيل (ص.)200-199 :

حقيقته ،ينبغي حتييد اهلالة الالهوتية -ولو للحظة -لكي نستطيع أن ندرس النص يف كل
ماديته اللغوية ومعانيه اليت تعكس حتما أجواء بيئة معينة وزمن معني"(.)1
يريد أركون أن جيعل القرآن ظاهرة طبيعية ميكن قياسها ودراستها ابملنهج العلمي (التجرييب)،
ظهر يف زمان ومكان معني ليحل إشكاالته ويتجاوز عقباته ،وكانت له دواعيه وأسبابه املرتبطة
بزمنه.
ويظهر هذا جليا من تعريفه للمصحف حيث يرى أنه" :عبارة عن جمموعة من العبارات
الشفهية يف البداية ،ولكنها دونت يف ظروف اترخيية مل توضح حىت اآلن ،أو مل يكشف عنها
النقاب ،مث رفعت هذه املدونة -أي :املصحف -إىل مستوى الكتاب املقدس بواسطة العمل
اجلبار واملتواصل ألجيال من الفاعلني التارخييني ،واعترب هذا الكتاب مبثابة احلافظ للكالم
املتعايل هلل ،والذي يشكل املرجعية املطلقة اإلجبارية اليت ينبغي أن تتقيد هبا كل أعمال املؤمنني
وتصرفاهتم وأفكارهم"(.)2
إذن ال داعي لتقديسه وإعطائه مكاَّن فوق مكانه ،ال داعي العتقاد أنه منزل من عند هللا!
ال داعي لإلميان به والعمل مبا فيه ألنه لن حيل إشكاالت زماننا! ال داعي العتقاد أنه كالم
هللا! ال داعي للنزاع مع من ادعى أنه خملوق ألهنا يف احلقيقة حماولة إلعطاء القرآن منزلته!!
فاملعتزلة على حد تعبَّي أركون "عندما دافعوا عن مفهوم خلق القرآن كانوا قد أحسوا
ابحلاجة إىل دمج كالم هللا يف نسيج التاريخ ،وإذا ما استعاد الفكر اإلسالمي هذه الفكرة فإنه
حينئذ سوف ميتلك الوسائل الكفيلة مبواجهة املشاكل اليت تثار على الفكر املعاصر من كل
حدب وصوب مبصداقية أكرب وابتكارية أقوى وأعظم"(.)3
اخلامتة:
إن (القرآن) هبذا االسم ذكره هللا سبحانه وتعاىل ومساه به يف كتابه فيما يربو على تسع
وستني آية ،وتداولته األجيال املسلمة جيال بعد جيل ،حيفظه الصبيان يف كتاتيبهم ،واحلفاظ
( )1املرجع نفسه (ص.)199 :
( )2املرجع نفسه (ص.)41 :
( )3الفكر اإلسالمي قراءة علمية حممد أركون (ص.)82 :

يف حماريبهم ،والعلماء يف دروسهم ،والباحثون يف قماطرهم ،ويقرؤه كل مسلم ويعمل به كل
مؤمن منذ عهد النبوة ،ولعظم مكانته ومسو منزلته تعددت أمساؤه ،فهو الفرقان والكتاب والتنزيل
والذكر" ،ولكل اسم من هذه األمساء معىن ووجه غَّي معىن اآلخر ووجهه"( ،)1وكل منها حيمل
يف طياته أطناَّن من املعاين اإلميانية.
ولكن هذا أاثر حسد املغرضني وحنقهم ،فحاول من حاول أن ينزع عنه تلك القداسة،
ويستبدل بتلك األمساء الشريفة مصطلحات ومفاهيم مغصوبة أحياَّن ومسروقة أحياَّن أخرى،
فيجعل ما زرعه نقاد الكتاب املقدس بعهديه القدمي واحلديث يف تربتهم ومناخهم وأرضهم هو
ذات الزرع؛ ادعاء أن القرآن كاإلجنيل والتوراة ،فال بد أن نسقط عليه ذات املناهج وذات
املفاهيم ،وابلتايل سنصل إىل ذات النتيجة وهو حتريف القرآن.
وه نا ننتهي ابلذي بدأَّن به ،فقد بدأَّن أبول احملاوالت لتقويض القرآن الكرمي واليت ابءت
ابلفشل ،وهنا ننتهي من عرض أواخر تلك احملاوالت واليت ابءت ابلفشل أيضا ،عندها يقف
احلصيف العاقل ويتدبر ،ولسان حاله :صدق هللا{ :إَّن َنن ن زلنا الذكر وإَّن له حلافظون}
[احلجر.]9 :
وصلى هللا على نبينا حممد ،وعلى آله وصحبه وسلم.

( )1تفسَّي الطربي (.)94 /1

